РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе
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№ 6 – 95 - 00 - 1364
Русе, 06.12.2013 г.

На основание чл.32, ал.1, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за
администрацията, чл.7, ал.2 и ал.3 от Устройствения правилник на областните
администрации и Решение на Областния съвет за развитие на област Русе от 25.06.2013 г.,
във връзка с чл.22, ал.5 и ал.7 от Закона за регионалното развитие,
НАРЕЖДАМ:
І. УТВЪРЖДАВАМ състав на Постоянната секторна комисия в областта на
туризма и околната среда, по следния списък:
1. Председател: Айлян Карамехмедова - Заместник областен управител;
2. Заместник - председател: Пенка Попова – началник отдел „Административен
контрол и регионално развитие (АКРР)”, Дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост (АКРРДС)” в Областна
администрация – Русе;
3. Секретар: Елица Петкова - Главен експерт в отдел „Административен контрол
и регионално развитие (АКРР)”, Дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна собственост (АКРРДС)” в Областна
администрация – Русе;
Членове:
4. Мариана Минева – директор „Специализирана администрация”, Община
Борово;
5. Инж. Любомир Спирдонов – зам.-кмет на Община Бяла;
6. Севгин Белберов - гл. сп. „ТДЕЗГТ” в Община Ветово;
7. Иваничка Янкова – старши специалист „Устройство на територията” в Община
Две могили;
8. Дарина Друмева – Дончева – специалист ОС в Община Иваново;
9. Даниела Бирова – ръководител звено Туризъм в ОП „Русе арт”, Община Русе;
10. Елена Иванова – мл. експерт „Екология” в дирекция УРПП, Община Сливо
поле;
11. Рейхан Кямилова – старши специалист „Екология, чистота и управление на
проекти” в Община Ценово;
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12. Инж. Петко Петков - гл. експерт в отдел "Инвестиционно-ремонтни дейности",
Областно пътно управление – Русе;
13. Стоян Мирчев – главен специалист в дирекция „ПППТ”, ИА „Проучване и
поддържане на р.Дунав”;
14. Инж. Стоян Христов – директор на Териториално поделение „Пристанище
Русе”, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”,;
15. Инж. Мюзетин Мехмедов – главен инженер „ПЖПС”, Железопътна секция –
Горна Оряховица, Район „Поддържане на железния път и съоръженията” –
Русе;
16. Дауд Ибрям - директор на Регионална инспекция по околната среда и водите –
Русе;
17. Ксения Шмитц – старши експерт в дирекция „Контрол”, Басейнова дирекция
Дунавски район – център Плевен, Водно бюро Русе;
18. Добромир Георгиев – служител в Териториална дирекция „Национална
сигурност” – Русе;
19. Старши инспектор Ивелин Димитров – началник група „Планиране и
превантивна дейност” към сектор „ППДК”, Областно управление „Пожарна
безопасност и защита на населението” – Русе;
20. Мирослав Иванов – главен експерт в отдел „ПСМП-РА” в Областна дирекция
на Държавен фонд „Земеделие” – Русе ;
21. Лили Ганчева изп. Директор на Асоциация Еврорегион Данубиус;
22. Цонка Христова – гл. експерт по излълнение на плана за управление, проекти и
програми, Дирекция на Природен парк „Русенски лом”;
23. Мая Банкова – Тодорова - Регионален координатор за Русе на Световен фонд за
дивата природа (WWF), България;
24. Доц. д-р Николай Ненов директор на Регионален исторически музей – Русе;
25. Инж. Севдалин Събев – експерт специалист, Регионален съвет Русе на
Конфедерацията на независимите синдикати в България (РС на КНСБ);
26. Кирил Черкезов – Председател на Синдикален регионален съюз (СРС) – Русе на
Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа”;
27. Стефан Петков – Председател на УС на Сдружение „Регионална занаятчийска
камара – Русе”;
28. Милен Бакалов – завеждащ Културно-просветен и поклоннически отдел,
Русенска митрополия

ІІ. Правилата за организацията и дейността на Постоянна секторна комисия в
областта на туризма и околната среда са одобрени с решение от 25.06.2013 г. на
Областния съвет за развитие на област Русе.
ІІІ. ОТМЕНЯМ Заповед № 6-95-00-131/27.02.2012 г. на Областния управител на
област Русе за създаване на Областна комисия „Култура и туризъм”.
Копие от заповедта да се връчи на заинтересуваните лица за сведение и
изпълнение.

ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ /П/
Областен управител на област Русе
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